Sopimus uroksen
sijoittamisesta
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallituksen hyväksymä 4.2.2016.
Tätä sopimusta käytetään, kun uros siirtyy vastaanottajan hallintaan, mutta omistusoikeus säilyy luovuttajalla, kunnes tämä on käyttänyt urosta jalostukseen
sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa luovuttajalle uroksen jalostuskäyttö. Sopimuksen viimeisillä sivuilla on kerrottu tarkemmin
eri ehtojen merkityksestä.

Sopimuksen kohde
Rotu

Väri

Uroksen nimi

Syntymäaika

Tunnistusmerkintä

Rekisterinumero

Uroksen arvo
€

Koiran isä

Isän rekisterinumero

Koiran emä

Emän rekisterinumero

Luovutushetkellä rodulta vaadittavat PEVISA-tutkimukset

Sopimuksen osapuolet
Luovuttaja/Luovuttajat (enintään kolme henkilöä)

Vastaanottaja/Vastaanottajat (enintään kolme henkilöä)

Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköposti

Sähköposti

Puhelin

Kennelliiton jäsennumero

Puhelin

Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköposti

Sähköposti

Puhelin

Kennelliiton jäsennumero

Puhelin

Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköposti

Sähköposti

Puhelin

Luovuttajan tilinumero (IBAN):

Kennelliiton jäsennumero

Puhelin

Tilin omistaja

Osapuolet sitoutuvat ilmoittamaan toisilleen asuinpaikan ja yhteystietojen muutoksesta.
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Syntymäaika

Syntymäaika

Syntymäaika

Sopimuksen ehdot
1. Omistus- ja hallintaoikeus

Uroksen hallintaoikeus siirtyy sopimuksen allekirjoittamisen myötä vastaanottajalle omistus- ja jalostusoikeuden jäädessä määräajaksi luovuttajalle.
Omistusoikeus siirtyy vastaanottajalle, kun luovuttaja on käyttänyt urosta astutuksiin, joista on syntynyt
yksi
kaksi tai
kolme pentuetta.
Luovuttajalla on jalostusoikeuden haltijana oikeus päättää, minkä nartun uros astuu. Vaikka urosta ei olisi käytetty jalostukseen, sen omistusoikeus siirtyy
vastaanottajalle kuitenkin viimeistään kun uros täyttää viisi vuotta.
Mahdollisesta sperman keräämisestä ja sen käyttöoikeudesta täytyy tehdä erillinen kirjallinen sopimus.
Näytteilleasettamis-, koe- ja kilpailuoikeus Luovuttaja pidättää itsellään ensisijaisen
näytteilleasettamisoikeuden
koe- ja kilpailuoikeuden

2. Vakuusmaksu
Kyllä, summa ____________ €

Ei

Vakuusmaksu on suoritettu kokonaan
Vakuusmaksu maksetaan osissa. Maksusta on sopimuksen tekohetkellä maksettu ____________ €
Vastaanottaja suorittaa luovuttajalle loppuosan vakuusmaksusta ____________ € seuraavasti:

käteinen

tilille, eräpäivä: ______.______.20_____

Vastaanottajan luovuttajalle maksama vakuusmaksu voi olla enintään 50 % uroksen sopimukseen merkitystä arvosta. Luovuttaja palauttaa vakuusmaksun
käytettyään urosta sopimuksen mukaisesti jalostukseen. Mikäli urosta ei käytetä jalostukseen sopimuksen mukaisesti, vakuusmaksu jää luovuttajalle.

3. Vastaanottajan erityiset oikeudet ja velvollisuudet

Hallintaoikeus Uroksen hallintaoikeus on sopimuksen voimassaoloajan vastaanottajalla, eikä vastaanottajalla ole velvollisuutta luovuttaa urosta luovuttajalle muissa kuin tässä sopimuksessa erikseen mainituissa tilanteissa.
Hoito- ja ruokinta ohjeet Vastaanottaja sitoutuu noudattamaan luovuttajan hänelle kirjallisesti antamia hoito- ja ruokintaohjeita.
Jalostukseen liittyvät terveystutkimukset Vastaanottajalla on velvollisuus luovuttaa uros luovuttajalle astutusta ja jalostukseen liittyviä terveystutkimuksia
varten enintään kahden viikon ajaksi.
Vahinkoastuminen ja ilmoitusvelvollisuus Erityisesti vastaanottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, ettei uros pääse astumaan muuta kuin luovuttajan valitsemaa narttua.
Vastaanottaja ilmoittaa luovuttajalle välittömästi, jos uros on vahingossa päässyt astumaan nartun. Vahinkoastumisen sattuessa osapuolet neuvottelevat erikseen tapahtuman vaikutuksesta tähän sopimukseen. Lisäksi vastaanottaja sitoutuu toimittamaan luovuttajalle kopiot kaikista uroksen
eläinlääkärilausunnoista, myös niistä, jotka eivät suoraan liity jalostuskäyttöön.
Vastaanottajan oikeus purkaa sopimus Jos vastaanottaja haluaa purkaa sopimuksen ja luopua uroksesta, uros palautetaan luovuttajalle ja vakuusmaksu
jää luovuttajalle. Vastaanottaja voi milloin tahansa sopia luovuttajan kanssa uroksen omistusoikeuden siirtämisestä maksamalla vakuusmaksun ja
sopimuksessa määritellyn uroksen arvon välisen erotuksen.
Omistajanmuutos Vastaanottaja sitoutuu tekemään uroksesta omistajanmuutoksen Omakoiran kautta tai toimittamaan omistajanmuutosilmoituksen
Kennelliittoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.

4. Luovuttajan erityiset oikeudet ja velvollisuudet

Hallintaoikeus Luovuttajalla on oikeus saada uros hallintaansa vain tässä sopimuksessa erikseen mainituissa tilanteissa, joissa vastaanottajalla on
velvollisuus luovuttaa uros luovuttajalle. Jos vastaanottaja ei voi pitää urosta, puretaan tämä sopimus ja luovuttaja sitoutuu ottamaan omistamansa
uroksen takaisin, ellei muuta erikseen sovita.
Hoito- ja ruokintaohjeet Luovuttaja antaa vastaanottajalle uroksen hoito- ja ruokintaohjeet kirjallisesti.
Astutus ja jalostukseen liittyvät terveystutkimukset Luovuttajan on ilmoitettava vastaanottajalle hyvissä ajoin uroksen käyttämisestä astutukseen tai
sille teetettävistä terveystutkimuksista. Jalostukseen liittyviä terveystutkimuksia varten luovuttaja voi pitää urosta hallussaan yhteensä enintään kahden
viikon ajan. Astutusta varten luovuttaja voi pitää urosta hallussaan enintään kahden viikon ajan. Luovuttaja noutaa uroksen vastaanottajalta astutusta ja
terveystutkimuksia varten, mikäli astutus ei tapahdu uroksen luona. Mikäli vastaanottaja kuljettaa uroksen luovuttajalle näissä tilanteissa, on luovuttajalla
velvollisuus korvata vastaanottajalle sovittuun paikkaan toimittamisesta aiheutuvat kohtuulliset kulut (ensisijaisesti matkakulut).
Luovuttajan oikeus purkaa sopimus ja uroksen takaisin saaminen Luovuttajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada uros takaisin vakuusmaksua
palauttamatta, jos vastaanottaja rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja tai toimii eläinsuojelusäännösten vastaisesti siten, että viranomainen
on sen todennut. Edellä mainituissa tilanteissa luovuttajalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada urosta takaisin ilman vastaanottajan suostumusta tai
viranomaispäätöstä. Luovuttajalla on myös oikeus purkaa sopimus ja saada uros takaisin palauttamalla vakuusmaksu, jos luovuttajan mahdollisuus käyttää
urosta jalostukseen todetaan olennaisesti heikentyneen vastaanottajan menettelyn, esim. luovuttajan antamien hoito- ja ruokintaohjeiden olennaisen
noudattamatta jättämisen vuoksi tai jos vastaanottaja muuten rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja.
Rekisteritodistus, omistajanmuutosilmoitus ja eläinlääkärilausunnot Luovuttaja toimittaa vastaanottajalle uroksen rekisteritodistuksen, omistajatodistuksen, valtuutusavaimen ja muut hallussaan olevat uroksen omistusoikeuden kannalta olennaiset asiakirjat viimeistään yhden kuukauden kuluttua
uroksen omistusoikeuden siirtymisestä vastaanottajalle sekä antaa tarvittaessa kirjallisen suostumuksensa uroksen omistajanmuutoksen tekemiseksi
Kennelliittoon.
Jos vastaanottaja ei tee omistajanmuutosilmoitusta Kennelliittoon kolmen kuukauden sisällä omistusoikeuden siirtymisestä, luovuttajalla on oikeus tehdä
omistajamuutosilmoitus vastaanottajan puolesta lähettämällä kopio sijoitussopimuksesta Kennelliittoon:
Kyllä
Ei
Lisäksi luovuttaja sitoutuu toimittamaan vastaanottajalle kopiot kaikista uroksen eläinlääkärilausunnoista, myös niistä, jotka eivät suoraan liity
jalostuskäyttöön.

5. Vastuu uroksen jalostuskäyttöön, hoitoon ja terveyteen liittyvistä kustannuksista

Luovuttaja vastaa uroksen jalostuskäyttöön liittyvistä kuluista, esim. PEVISA-ehtojen mukaiset terveystutkimukset. Vastaanottaja vastaa uroksen
tavanomaisesta hoidosta aiheutuvista kuluista. Muista sairaudenhoitokuluista osapuolet vastaavat puoliksi omistusoikeuden siirtymiseen asti.

6. Vahingonvastuu ja uroksen vakuuttaminen
Jos uros kuolee tai vahingoittuu jommankumman osapuolen tuottamuksellisen tai tahallisen menettelyn seuraamuksena, on vahingon kärsineellä osapuolella
oikeus vahingonkorvaukseen. Vakuutuksen ottaja sitoutuu toimittamaan toiselle osapuolelle kopion vakuutuskirjasta välittömästi saatuaan sen.
Osapuolet ovat sopineet, että uros vakuutetaan:
Kyllä
Ei
Vakuutustyypistä, vakuutuksen ottajasta, päivämäärästä, johon mennessä vakuutus on otettava, vakuutusmaksujen suorittamisesta sekä
vakuutuskorvauksen jaosta on sovittava lisäehdoissa. Liite nro _____

7. Siirtokielto

Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.

8. Lisäehdot

Osapuolet voivat tarvittaessa sopia kirjallisesti lisäehdoista tai edellä mainittujen sopimusehtojen muuttamisesta erittäin painavista syistä. Perustelut
lisäehdoille tai sopimuksen muuttamiselle on mainittava kirjallisesti. Lisäehdoissa ei kuitenkaan saa asettaa vaatimuksia pentujen lukumäärän tai
ominaisuuksien kuten terveyden, värin tai sukupuolen suhteen eikä omistusoikeuden siirtymisen myöhentämisestä.

Lisäehdot eivät saa muodostua kohtuuttomiksi!
Osapuolet ovat sopineet lisäehdoista:

Kyllä

Ei

Lisäehdot tulee kirjata, allekirjoittaa ja liittää tähän sopimukseen. Liite nro _____
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Allekirjoitukset
Sopimusehdot sekä sopimuksen jäljessä olevat täsmennykset on käytävä läpi yhdessä ja allekirjoitettava ennen itse sopimuksen allekirjoittamista. Mikäli
sopimuksen kaikki osapuolet eivät ole paikalla sopimuksen teon yhteydessä, heidän yksilöidyt valtakirjansa on liitettävä sopimukseen. Liite nro _____
Tätä sopimusta ja sen mahdollisia liitteitä on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kappale jokaista kummallekin osapuolelle.
Päiväys

Paikka

Luovuttaja/Luovuttajat

Vastaanottaja/Vastaanottajat

1)

1)

Nimenselvennys

Nimenselvennys

2)

2)

Nimenselvennys

Nimenselvennys

3)

3)

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Seuraavat täsmennykset muodostavat olennaisen osan osapuolten välisestä sijoitussopimuksesta:
Omistusoikeuden siirtyminen
Sijoitussopimus on aina määräaikainen ja päättyy silloin, kun urosta on käytetty
sopimuksen mukaisesti jalostukseen. Uroksen jalostuskäyttö toteutuu, kun
luovuttaja on käyttänyt urosta astutuksiin, joista on syntynyt kohdassa yksi
sovittu määrä pentueita. Pentueeksi lasketaan yksi kuolleenakin syntynyt
pentu. Vaikka urosta ei olisi käytetty jalostukseen, siirtyy omistusoikeus
vastaanottajalle viimeistään, kun uros täyttää viisi vuotta.

Osapuolet voivat milloin tahansa tehdä uuden, kirjallisen sopimuksen, jolla
tämä sopimus puretaan tai muuten lopetetaan. Uusi sopimus on liitettävä
sijoitussopimukseen tai tehtävä siitä sijoitussopimukseen selvä merkintä,
jotta voidaan todeta sijoitussopimuksen päättyneen.
Luovuttaja ei missään olosuhteissa voi yksipuolisesti purkaa sopimusta ja
ottaa sijoitusurosta itselleen, jos vastaanottaja ei tähän suostu.
Vastuu urokseen liittyvistä kuluista
Luovuttaja vastaa uroksen jalostuskäyttöön liittyvistä kuluista. Näitä ovat
mm. jalostukseen liittyvien terveystutkimusten (esim. PEVISA-tutkimukset)
aiheuttamat kulut sekä terveystutkimuksiin ja astutuksiin liittyvät matkakulut.
Vastaanottaja vastaa uroksen tavanomaisesta hoidosta aiheutuvista kuluista.
Näitä ovat mm. päivittäiset ruokinta- ja hoitokulut sekä tavanomaiset
rokotus- ja sairaudenhoitokulut.

Näytteilleasettamis-, koe- ja kilpailuoikeus
Sekä vastaanottaja että luovuttaja voivat käyttää urosta näyttelyissä, kokeissa
ja kilpailuissa omalla kustannuksellaan (mm. ilmoittautumismaksut, matkaja trimmauskulut). Mikäli luovuttaja pidättää itsellään näytteilleasettamis- tai
koe- ja kilpailuoikeuden, on hänellä etuoikeus käyttää urosta näyttelyissä,
kokeissa ja kilpailuissa. Näytteilleasettamis-, koe- ja kilpailuoikeuden
pidättämiseen liittyvistä tarkemmista ehdoista (esim. valmennus ja
osallistumiskerrat), tai mikäli halutaan että vastaanottajalla ei ole lainkaan
oikeutta käyttää urosta näyttelyissä tai kokeissa ja kilpailuissa, on siitä
sovittava erikseen lisäehdoissa. Luovuttaja ilmoittaa vastaanottajalle uroksen
näyttelyyn, kokeeseen tai kilpailuun viemisestä viimeistään 30 päivää ennen
kyseistä tapahtumaa. Liite nro _____

Lisäehdot
Osapuolet voivat erittäin painavista syistä kirjallisesti muuttaa edellä
olevia ehtoja tai sopia lisäehdoista. Muutosten ja lisäehtojen perusteet on
mainittava lisäehdoissa.
Lisäehdot on ehdottomasti laadittava kirjallisena, ja molempien osapuolten
tulee vahvistaa sitoutumisensa ehtoihin allekirjoituksellaan. Liite nro _____

Vakuusmaksu
Luovuttaja valitsee, maksetaanko uroksesta vakuusmaksu. Uroksesta
maksettava vakuusmaksu saa olla suuruudeltaan enintään 50 %
sopimukseen merkitystä uroksen arvosta. Jos uros on sijoitettu yhdestä
pentueesta, palautetaan koko vakuusmaksu viimeistään kolmen kuukauden
kuluttua pentueen syntymästä. Jos uros on sijoitettu kahdesta pentueesta,
palautetaan puolet vakuusmaksusta viimeistään kolmen kuukauden
kuluttua ensimmäisen pentueen syntymästä ja puolet viimeistään kolmen
kuukauden kuluttua toisen pentueen syntymästä. Jos uros on sijoitettu
kolmesta pentueesta, palautetaan vakuusmaksusta yksi kolmasosa jokaista
pentuetta kohden viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kunkin pentueen
syntymästä.
Vakuusmaksulla turvataan luovuttajan riski hänen luovuttaessaan uroksen
toisen hallintaan ennen sopimuksen täyttymistä. Mikäli uros kuolee ennen
sopimuksen täyttymistä, jää vakuusmaksu luovuttajalle. Tämän lisäksi
sovelletaan vahingon vastuun osalta sopimuksessa erikseen sovittua. Mikäli
uros kuolee ollessaan luovuttajan hallinnassa ennen omistusoikeuden
siirtymistä, palautetaan vakuusmaksu vastaanottajalle.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat
erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin
neuvotteluin. Lopullisesti riidat ratkaistaan luovuttajan kotipaikan
käräjäoikeudessa. Mikäli luovuttaja on kuluttajasuojalain tarkoittama
elinkeinonharjoittaja, riidat ratkaistaan vastaanottajan kotipaikan
käräjäoikeudessa. Tässä tapauksessa myös kuluttajariitalautakunta voi
vastaanottajan vaatimuksesta antaa asiassa suosituksen. Mikäli luovuttajalla
ei ole vakinaista asuinpaikkaa Suomessa, riidat ratkaistaan Helsingin
käräjäoikeudessa.
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n asema
Suomen Kennelliitto on laatinut tämän sopimuksen käytettäväksi uroksen
sijoituksessa. Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut,
tai Suomen Kennelliiton toimintaan muutoin osallistunut luovuttaja sitoutuu
tekemään uroksen sijoituksen yhteydessä kirjallisen sopimuksen.
Kennelliitto tutkii ainoastaan onko osapuolten menettely Kennelliiton
sääntöjen ja ohjeiden mukaista. Epäillystä Suomen Kennelliiton sääntöjen
vastaisesta toiminnasta voi tehdä kirjallisen allekirjoitetun ilmoituksen
sopimuksen alareunassa ilmoitettuun osoitteeseen.

Sopimusrikkomukset ja sopimuksen purkaminen
Jos jotain sopimuksessa mainittua ehtoa ei noudateta, on se sopimusrikkomus.

Yllä olevat täsmennykset on käyty yhdessä läpi ja varmennetaan molempien osapuolten allekirjoituksilla.
Päiväys

Paikka

Vastaanottaja/Vastaanottajat

1)

1)

Nimenselvennys

Nimenselvennys

2)

2)

Nimenselvennys

Nimenselvennys

3)

3)

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Suomen Kennelliitto –
Finska Kennelklubben ry.

Kamreerintie 8
Kamrersvägen 8

02770 ESPOO
02770 ESBO
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Luovuttaja/Luovuttajat

Puh./Tel. +358 (0)9 887 300
Fax +358 (0)9 8873 0331

The Finnish Kennel Club
www.kennelliitto.fi

